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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 05 februarie 2015, în şedinţa de lucru extraordinară a consiliului local. 

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator 

şi Dispoziţia Primarului nr. 24 din 03 februarie 2015. 

Sunt prezenţi 12 consilieri locali.  

Lipsesc consilierii locali: Oltyan Csaba Attila, Nagy Keresztesi Jenő, Matei Petru. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, consilierul contabil, secretar. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Debcreczeni József 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 05 februarie 2015 

 

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului şi a instituţiilor publice subordonate pe anul 2015. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

Da: 12 

Nu: -  

 

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului şi a instituţiilor publice subordonate pe anul 2015. 

Contabil: prezintă bugetul pe anul 2015, am auzit că, există legende cu privire la sumele 

alocate oraşului nostru, nu este sigur că, ceea ce este acum pe hârtie o să primim şi pe cont.  

 În buget la capitolul cheltuieli trebuie să cuprindem şi sumele pe care le datorăm din 

anul 2014. Conform bugetului pe anul 2015 nu putem să ne gândim la investiţii majore. 
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Cheltuielile de personal sunt stabilite conform normativelor. Dacă vom primi toţi banii conform 

bugetului local am putea asfalta câteva străzi şi am putea reface trotuarele, deocamadată sumele 

cu această destinaţie le-am inclus la cap. Cheltuieli materiale urmând ca în cazul în care va fi 

necesar să le transferăm în capitolul de investiţii. 

Matyas Janos: În % cu cât este mai bun bugetul pe anul 2015 faţă de bugetul pe anul 

2014? 

Primar: Am primit cu 2.375.000 lei mai mult în anul 2015 faţă de anul 2014. 

Biro Jozsef Attila: Mă bucur pentru că o să refacem trotuarele. 

Primar: Voi trata cu maximă seriozitate problema trotuarelor. 7 din 10 primării au 

beneficiat de avantajul acestui buget. 

Barabas Lorant: cum se alocă banii repartizaţi? 

Contabil: Pe trimestre şi pe urmă pe fiecare lună separat. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 12 

Nu:  -  

 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar, 

contabil, secretar 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa extraordinară din 

data de 05.02.2015 

 

Preşedinte de şedinţă 

                       Debreczeni József         Avizat - Secretar 

         Szentgyörgyi Ildikó 


